
Adatkezelési tájékoztató 

A Webflow Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz 

álláspályázat során benyújtott személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről. 

A megadott személyes adatok kezelése a Webflow Kft. Adatvédelmi nyilatkozatában és a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban közöltek betartásával történik. 

Adatkezelő meghatározása: 

Cégnév: Webflow Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (röviden: Webflow Kft.) 

Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/b, III. em. 15. 

Cégjegyzékszám: 01-09-962566 

Adószám: 23373723-2-43 

Képviselő: Czeglédy István 

Értelmező fogalmak:  

GDPR: (General Data Protection Regulation) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú 

rendelete 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

Érintett/Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül 

vagy közvetve –azonosítható természetes személy;  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható érintettre vonatkozó bármely információ; 

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  



Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez 

Az adatkezelés célja a Webflow Kft. és a meghirdetett állásra jelentkező pályázó jobban 

megismerhesse egymást, ezen oknál fogva az adatszolgáltatás, illetve a személyes adatok 

kezeléséhez történő hozzájárulás is önkéntes, tehát az adatkezelés jogalapja az érintett 

önkéntes hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama a pályázat negatív elbírálása vagy ajánlattétel elutasítása esetén a 

pályázat benyújtásától számított 1 (egy) év után, pozitív elbírálás és munkaszerződés 

megkötése esetén az adatok nem kerülnek törlésre. Az adatkezeléshez történő önkéntes 

hozzájárulás bármikor visszavonható írásban – kivéve a kötelező adatkezelést. 

Érintett kérhet Webflow Kft-től tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, mely kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 munkanapon belül a Webflow 

Kft., az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást nyújtani köteles. A tájékoztatás 

ingyenes. A tájékoztatás megtagadása esetén a Webflow Kft. írásban közli, hogy a felvilágosítás 

megtagadására az Info törvény (2011. évi CXII. tv.) mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén a Webflow Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: Hatóság) való fordulás lehetőségéről.  

A Webflow Kft. a hozzá online (email) benyújtott pályázatokat saját, riasztóval ellátott, zárható 

helyiségben elhelyezett, jelszóval védett szerverén tárolja, a számítógépen keresztüli, valamint 

a levelező rendszeren keresztüli hozzáférést is jelszó védi. A papír alapon benyújtott 

álláspályázatok zárható szekrényben és online formában is tárolásra kerülnek a Webflow Kft. 

telephelyén (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/b III. em. 15.) a fentebb említett online módon, 

illetve lefűzve.  

A Webflow Kft. jogosult harmadik fél részére átadni a pályázó által megpályázott pozícióval 

kapcsolatban önkéntesen benyújtott adatait (önéletrajz). Harmadik fél, mint adatfeldolgozó jár 

el és a pályázat elbírálását követően azonnali hatállyal törli a birtokába jutott adatokat. 

Az érintett kérheti a Webflow Kft-től személyes adtainak helyesbítését, illetve személyes 

adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Ha a Webflow Kft. a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 

napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 

és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Webflow 

Kft. tájékoztatást nyújt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 



Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása 

vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás, vagy 

nem törvényben meghatározott egyéb eset céljára történik. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL https://naih.hu 
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